ROKOVNIK PRIJAVNO-SPREJEMNEGA POSTOPKA ZA VPIS NA
UNIVERZO V LJUBLJANI V ŠTUDIJSKEM LETU 2022/2023 ZA TUJCE
(DRŽAVLJANE DRŽAV NEČLANIC EVROPSKE UNIJE)
Prvi prijavni rok (VPIS UL)
Prijava za vpis
Prijavo za vpis v 1. letnik dodiplomskih in enovitih magistrskih študijskih programov kandidati oddajo
preko elektronske vloge na spletnem portalu eVŠ od 15. februarja do 20. aprila 2022.

Informativni dan
11. in 12. februarja 2022 potekajo informativni dnevi na visokošolskih zavodih.
11. februarja 2022 Visokošolska prijavno-informacijska služba organizira informativni dan za
zamejske Slovence in tuje državljane.

Dokazila o izpolnjevanju vpisnih pogojev
Dokazila, ki jih morajo kandidati poslati za namen prijavno-sprejemnega postopka ter postopka
priznavanja izobraževanja, so navedena v prilogi 4 Razpisa za vpis.
Kandidati, ki bodo letos zaključili srednješolsko izobraževanje, v eVŠ priložijo vsa dokazila do
1. avgusta 2022 v skladu z zahtevo za dopolnitev prijave.
V izbirni postopek se vključijo tudi kandidati, ki jim bo zaključno spričevalo izdano po 1. avgustu
2022 in jim bo sklep o priznanju srednje šole izdan do vključno 19. avgusta 2022.
Kandidati, ki so ob prijavi že končali srednješolsko izobraževanje in dokazila o končanem
srednješolskem izobraževanju že imajo, le ta priložijo preko portala eVŠ do konca prijavnega roka,
tj. do 20. aprila 2022. Druga dokazila o izpolnjevanju vpisnih pogojev (npr. potrdilo o opravljenem
izpitu iz slovenščine na ravni B2) pa priložijo najkasneje do 1. avgusta 2022.

Preizkusi posebnih nadarjenosti, sposobnosti in spretnosti
Preizkusi se izvajajo 20. maja in od 24. junija do 8. julija 2022 na posameznih visokošolskih
zavodih, ki kandidatom najmanj pet dni pred preizkusom pošljejo obvestilo o datumu in poteku
preizkusov.

Informacija o številu prijavljenih kandidatov
13. maja 2022 se na spletni strani Univerze v Ljubljani objavijo podatki o številu prijav za posamezni
študijski program.

Sklep o omejitvi vpisa
Informacije o omejitvi vpisa se na spletni strani Univerze v Ljubljani objavijo 15. junija 2022.
Če število kandidatov, ki so v prijavi študijski program navedli na prvem mestu, presega število
razpisanih mest, se članice UL odločijo, ali se sprejme omejitev vpisa ali ne. Če se sprejme sklep o
omejitvi vpisa, se kandidati izbirajo ob upoštevanju meril za izbiro ob omejitvi vpisa, ki so določena
s študijskim programom. Odločitev o omejitvi vpisa sprejmejo senati članic UL.

Izbirni postopek
Visokošolska prijavno-informacijska služba izvede izbirni postopek kandidatov za vpis najkasneje
23. in 24. avgusta 2022.

Sklep o rezultatu izbirnega postopka za vpis v prvi letnik
Vsi kandidati z veljavno prijavo bodo obveščeni o rezultatu izbirnega postopka do 2. septembra
2022.

Pritožbeni rok
Pritožbeni rok traja do 17. septembra 2022. O pritožbi odloča Komisija za pritožbe kandidatov ob
sprejemu na univerzo Univerze v Ljubljani.

Drugi prijavni rok (na članicah UL)
Prijava za vpis
V drugem prijavnem roku se na še prosta vpisna mesta 5. in 6. septembra 2022 lahko prijavijo
kandidati, ki so se prijavili že v prvem roku in niso bili sprejeti ter imajo sklep o priznavanju tujega
srednješolskega izobraževanja, izdan v prvem roku.
Poleg teh se lahko prijavijo kandidati:
– z odločbo o priznavanju tujega srednješolskega izobraževanja, izdano do leta 2005,
– z mednarodno maturo in evropsko maturo,
– s srednjo šolo, končano v SFRJ, pred 25. 6. 1991,
– s končano srednjo šolo v Sloveniji1.
Prijavo za vpis v 1. letnik dodiplomskih in enovitih magistrskih študijskih programov kandidati oddajo
skupaj z zahtevanimi dokazili preko elektronske vloge na spletnem portalu eVŠ v skladu z določili
razpisa za vpis.
Če število prijav za študijski program, ki je v drugi prijavi naveden na prvem mestu, preseže število
prostih vpisnih mest, se kandidati izbirajo ob upoštevanju meril, ki so s študijskim programom
določena ob omejitvi vpisa.

Vpis v prvi letnik
Kandidati, sprejeti v izbirnem postopku prvega in drugega prijavnega roka, se lahko vpišejo na
fakulteto ali akademijo na osnovi sklepa o rezultatu izbirnega postopka do 30. septembra 2022.

Izjema so kandidati s končano mednarodno srednjo šolo v Sloveniji, ki morajo opraviti postopek
priznavanja za namen nadaljevanja izobraževanja.
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